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 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.316 од 07.02.2018.године, 

доноси се 

О Д Л У К А 

о додели уговора   

 У јавној набавци добара: материјал за текуће поправке и одржавање, ЈНМВ-

01/2018, бира се као најповољнија, за партију 1 - материјал за кречење и одржвање, за 

партију 2 - електро материјал, за партију 3 - водоводни материјал, за партију 4 - 

шрафовски материјал, за партију 5 - дрвена грађа, за партију 6 - метална грађа и за 

партију 7 - ситан материјал, понуда понуђача: тгр „Центро промет“ Зајечар, ул. Хајдук 

Вељкова бр.16, матични број: 62754443, ПИБ: 107456753, заведена код наручиоца под бр. 

282 од 02.02.2018.године, којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити 

Уговор о јавној набавци предметних добара. 

 

Образложење 

     На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 157 од 

24.01.2018.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у поступку 

јавне набавке мале вредности.  

 

1) Набавку добара: материјал за текуће поправке и одржавање 

 

 Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по јавном 

позиву наручиоца Дома ученика средњих школа Зајечар, објављеном дана 25.01.2018.године, на 

Порталу јавних набавки, интернет адреса: http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници 

Наручиоца: http://www.internatza.edu.rs/ 

 

2) Процењена вредност јавне набавке износи 2.127.333,33 динара без ПДВ-а 

  Партија 1: 368.961,33 динара без ПДВ-а 

  Партија 2: 608.258,00 динара без ПДВ-а 

  Партија 3: 305.330,00 динара без ПДВ-а 

  Партија 4: 149.802,00 динара без ПДВ-а 

  Партија 5: 351.880,00 динара без ПДВ-а 

  Партија 6: 196.320,00 динара без ПДВ-а 

  Партија 7: 146.782,00 динара без ПДВ-а 

 

3) Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

 

Рок за подношења понуда: 02.02.2018. године до 11:00 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке именована је комисија. 

Јавно отварања понуда обављено је у просторијама Дому ученика средњих школа Зајечар, 

ул.Скопљанска бб, дана 02.02.2018. године, у 12 часова. 

Oтварању понуда су присуствовали доле наведени представници понуђача који су поднели 

пуномоћја: 
 

Ред. Бр. ПОНУЂАЧ: 
Представник: 

(Име и Презиме) 
Број пуномоћја: 

1. тгр Центро промет Зајечар Петровић Зоран / 
 

 

Oтварању понуда су присуствовали и 

Ред. бр. Име и Презиме 

1. / 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.internatza.edu.rs/
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4) Благовремено, тј. до дана 02.02.2018.године, до 11 часова, примљене су понуде следећих 

понуђача и то по наведеном редоследу: 
 

Ред. 

Бр. 

Бр. под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Датум 

пријема понуде 

Час 

пријема понуде 

1. 269 ГМГ Систем Плус д.о.о. Нишка Бања 01.02.2018. 11:05 

2. 282 тгр Центро промет Зајечар 02.02.2018. 10:40 

3. 283 ТРИ „О“ доо Аранђеловац 02.02.2018. 10:54 

 

5) Неблаговремене понуде (понуде које су достављене после рока за достављање понуда): нема 
 

6) Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:  

6.1. За партију 1 - материјал за кречење и одржавање и за партију 6 - метална грађа, 

одбијенa је као неприхватљива следећa понудa понуђача: 

 

зато што понуђач ГМГ Систем Плус д.о.о. из Нишке Бање, Бул.Св. Цара Константина бб, 

матични број 21223638, ПИБ: 109685819, није доставио захтевано средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку 

мале вредности - набавка материјала за текуће поправке и одржавање ЈНМВ бр.01/2018. У 

складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности - набавка 

материјала за текуће поправке и одржавање ЈНМВ бр.01/2018, понуђач доставља за сваку 

партију за коју подноси понуду меницу, менично овлашћење и потврду о регистацији исте. 

Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Наиме, понуђач ГМГ Систем Плус д.о.о. из Нишке Бање, Бул.Св. Цара Константина бб, 

матични број 21223638, ПИБ: 109685819 доставио само једну меницу, менично овлашћење 

и потврду о регистацији исте, тиме није испунио захтеве из Конкурсне документације број 

180 од 25.01.2018.године за јавну набавку мале вредности - набавка материјала за текуће 

поправке и одржавање ЈНМВ бр.01/2018, те се његова понода одбија као неприхватљива. 

 

7) Мишљење Комисије за јавну набавку у случају неуобичајено ниске цене: нема 

 

8) Начин примене методологије доделе пондера: 

Дана 07.02.2018.године, Комисија за јавну набавку мале вредности извршила је бодовање 

понуда понуђача који испуњавају све потребне услове на основу доказа достављених уз понуду 

у складу са захтевимa из Позива за подношења понуда и утврдила: 

 

 за партију 1 - материјал за кречење и одржвање 

 

 за партију 2 - електро материјал 

Назив или шифра понуђача: ГМГ Систем Плус д.о.о. Нишка Бања 

Број под којим је понуда заведена: 269 

Понуђена цена и евентуални попусти: 360.570,00 динара без ПДВ-а за партију 1 

432.684,00 динара са ПДВ-ом за партију 1 

 

161.180,00 динара без ПДВ-а за партију 6 

193.416,00 динара са ПДВ-ом за партију 6 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. тгр Центро промет Зајечар 282 
165.775,00 динара без 

ПДВ-а за партију 1 

198.930,00 динара са 

ПДВ-ом за партију 1 

2. ТРИ „О“ доо Аранђеловац 283 
188.701,00 динара без 

ПДВ-а за партију 1 

226.441,20 динара са 

ПДВ-ом за партију 1 
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 за партију 3 - водоводни материјал 

  

 за партију 4 - шрафовски материјал 

 

 за партију 5 - дрвена грађа 

 

 за партију 6 - метална грађа 

 

 за партију 7 - ситан материјал 

 

 у складу са критеријумом - најнижа понуђена цена, најнижу цену од 

прихватљивих понуда: за партију 1 - материјал за кречење и одржвање, за партију 2 - 

електро материјал, за партију 3 - водоводни материјал, за партију 4 - шрафовски 

материјал, за партију 5 - дрвена грађа, за партију 6 - метална грађа и за партију 7 - ситан 

материјал, има понуђач: тгр „Центро промет“ Зајечар, ул. Хајдук Вељкова бр.16, матични 

број: 62754443, ПИБ: 107456753.  
 

9) На основу оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном документацијом, Комисија за 

јавну набавку предлаже да се уговор додели:  

за партију 1 - материјал за кречење и одржвање,  

за партију 2 - електро материјал,  

за партију 3 - водоводни материјал 

за партију 4 - шрафовски материјал,  

за партију 5 - дрвена грађа,  

за партију 6 - метална грађа и  

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. тгр Центро промет Зајечар 282 
338.320,40 динара без 

ПДВ-а за партију 2 

405.984,48 динара са 

ПДВ-ом за партију 2 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. тгр Центро промет Зајечар 282 
143.858,00 динара без 

ПДВ-а за партију 3 

172.629,60 динара са 

ПДВ-ом за партију 3 

2. ТРИ „О“ доо Аранђеловац 283 
204.155,00 динара без 

ПДВ-а за партију 3 

244.986,00 динара са 

ПДВ-ом за партију 3 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. тгр Центро промет Зајечар 282 
69.456,50 динара без 

ПДВ-а за партију 4 

83.347,80 динара са 

ПДВ-ом за партију 4 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. тгр Центро промет Зајечар 282 
159.350,00 динара без 

ПДВ-а за партију 5 

191.220,00 динара са 

ПДВ-ом за партију 5 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. тгр Центро промет Зајечар 282 
85.400,00 динара без 

ПДВ-а за партију 6 

102.480,00 динара са 

ПДВ-ом за партију 6 

Ред. 

Бр. 
ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ 

Из Табеле 2 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. тгр Центро промет Зајечар 282 
118.453,00 динара без 

ПДВ-а за партију 7 

142.143,60 динара са 

ПДВ-ом за партију 7 
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за партију 7 - ситан материјал, 

понуђачу: 

тгр„Центро промет“ Зајечар, ул. Хајдук Вељкова бр.16, матични број: 62754443, ПИБ: 

107456753, 

уз следеће услове: 

 
Назив или шифра понуђача: тгр Центро промет Зајечар 

Број под којим је понуда заведена: 282 

Понуђена цена и евентуални попусти: 165.775,00 динара без ПДВ-а за партију 1 

198.930,00 динара са ПДВ-ом за партију 1 

 

338.320,40 динара без ПДВ-а за партију 2 

405.984,48 динара са ПДВ-ом за партију 2 

 

143.858,00 динара без ПДВ-а за партију 3 

172.629,60 динара са ПДВ-ом за партију 3 

 

69.456,50 динара без ПДВ-а за партију 4 

83.347,80 динара са ПДВ-ом за партију 4 

 

159.350,00 динара без ПДВ-а за партију 5 

191.220,00 динара са ПДВ-ом за партију 5 

 

85.400,00 динара без ПДВ-а за партију 6 

102.480,00 динара са ПДВ-ом за партију 6 

 

118.453,00 динара без ПДВ-а за партију 7 

142.143,60 динара са ПДВ-ом за партију 7 

Рок и начин плаћања: 45 дана 

Рок важења понуде: 60 дана 

Рок испоруке: одмах 

Гарантни период: гаранција произвођача 

Место и начин испоруке: франко купац 

 

10) Понуђачи ће самостално извршити испоруку без ангажовања подизвођача. 

 

У складу са предлогом Комисије за јавну набавку мале вредности 01/2018 - материјал за текуће 

поправке и одржавање, донета је Одлука као у диспозитиву.  

  

Одлуку о избору најповољније понуде објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници Дома у року од три дана од дана доношења одлуке. 

 

Правна поука: Захтев за заштиту права може се поднети у року од пет дана од дана објављивања 

  Одлуке на Порталу јавних набавки. 
 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

        / Братислава Петров, проф./ 


